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RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 148/X – “REMOÇÃO 

DAS ALGAS ACUMULADAS NO ‘PORTO VELHO’, NA VILA DA MADALENA DO PICO, E 

REALIZAÇÃO DE ESTUDO QUE PERMITA IDENTIFICAR AS CAUSAS E EFEITOS DESSA 

ACUMULAÇÃO” 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 
 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 06 de abril de 

2016, na delegação da Terceira da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

em Angra do Heroísmo. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do 

solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de 

Resolução n.º 148/X – “Remoção das algas acumuladas no ‘porto velho’, na vila da Madalena 

do Pico, e realização de estudo que permita identificar as causas e efeitos dessa acumulação” 

O mencionado Projeto de Resolução, iniciativa da Representação Parlamentar do BE, deu 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 13 de janeiro de 2016, 

com pedido de deliberação de urgência e dispensa de exame em comissão, tendo 

posteriormente dado entrada, a 18 de fevereiro de 2016, pedido de substituição integral, 

apenas com pedido de urgência, pelo que, após aprovação da mesma em plenário, foi a 

iniciativa enviada à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para 

apreciação, relato e emissão de parecer.  

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de projetos de resolução funda-se no 

disposto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 
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Nos termos do disposto no artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-

se aos projetos de Resolução, com as devidas adaptações, as disposições regimentais 

relativas ao processo legislativo comum, com exceção das enumeradas no n.º 1 daquele 

artigo. 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia Legislativa. 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a 

matéria em apreço é competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho. 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa aponta que, entre outros considerandos, no respeitante à questão da 

acumulação das algas no “porto velho” da vila da Madalena do Pico, torna-se necessário 

aferir da existência ou não de perigo para a saúde pública, bem como investigar os efeitos 

do problema em si.  

A iniciativa propõe, desse modo, que a Assembleia Legislativa Regional recomende ao 

Governo Regional que: 

1 – Continuem, da forma mais célere possível, os trabalhos de remoção das algas no “porto 

velho”, na vila da Madalena do Pico, recorrendo a todos os recursos e meios que se mostrem 

necessários; 

2 – Encomende um estudo à Universidade dos Açores, da hidrodinâmica do local afetado 

pela acumulação das algas, com o intuito de prevenir a ocorrência de situações semelhantes 

no futuro; 

3 – Diligencie um estudo, com caráter de urgência, que avalie a qualidade do ar na zona do 

“porto velho” da Madalena do Pico, que permita identificar os efeitos, para o ambiente e a 

saúde pública, da acumulação das algas no “porto velho”, e que promova a monitorização 

do estado do ar na zona afetada, pelo tempo considerado tecnicamente adequado para 

garantir a tranquilidade e segurança da população afetada. 
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Capítulo IV 

CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_____________________________________________________________________________ 

a) Audição dos proponentes 

A Comissão ouviu a proponente na sua reunião de 06 de abril de 2016.  

Iniciou a Deputada Zuraida Soares, do BE, explanando que, apesar de as algas já terem sido 

removidas, no que concernia àquela situação anómala e o incómodo que provocou à 

população, bem como a insegurança por não se conhecer as razões de determinado 

fenómeno, as explicações ainda estavam por dar, sendo que ninguém sabia se aquela 

situação iria ocorrer novamente. Reforçou, desse modo, a ideia de que deveríamos 

prosseguir no estudo da situação de modo a que se pudesse garantir que as causas seriam 

atacadas de modo a não gerar nova situação igual. 

b) Outras diligências 

A Comissão solicitou pareceres escritos, à Câmara Municipal da Madalena do Pico, à 

Universidade dos Açores e à Administração da Portos dos Açores, S.A., cujos pareceres se 

encontram anexos ao presente relatório e dele fazem parte integrante. 

Foi igualmente solicitado parecer ao Conselho de Ilha do Pico, que não se pronunciou. 

  

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do PSD e a Representação 

Parlamentar do PCP manifestaram-se favoravelmente à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP absteve-se com reserva de posição para plenário. 

 
Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 
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Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS, do PSD e do PCP e a abstenção 

com reserva para plenário do CDS-PP, emitir parecer favorável à aprovação do Projeto de 

Resolução n.º 148/X – “Remoção das algas acumuladas no ‘porto velho’, na vila da Madalena 

do Pico, e realização de Estudo que permita identificar as causas e efeitos dessa 

acumulação”. 

  

Angra do Heroísmo, 06 de abril de 2016 

 

A Relatora, 

 

Marta Couto 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente, 

 

Francisco Coelho 

 

 

 


















